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Introdução: Os discentes do curso de Administração do Unileste matriculados na
disciplina de Laboratório de Responsabilidade Social, desenvolveram este resumo
baseado na Laudato si, que  é a encíclica do Papa Francisco, onde faz uma análise
sobre o  desenvolvimento irresponsável e consumismo. O mesmo reforça a
importância de combater a pobreza e ao mesmo tempo cuidar da natureza, com uma
proximidade integral, pois há uma ligação entre questões ambientais e questões sociais
e humanas que nunca podem ser rompidas e faz uma solicitação à transformação e à
centralização global das ações para combater a decomposição ambiental e as
modificações climáticas. Objetivo: O objetivo do grupo é aprofundar seu
conhecimento a respeito dos impactos sociais e ambientais, para melhor
compreendermos separadamente os efeitos positivos e negativos desses dois
fenômenos, de forma interligada, relacionando o impacto de um perante o outro, e
assim enxergamos soluções possíveis.  Metodologia: Foi utilizada metodologia ativa,
onde os alunos envolvidos elaboraram um resumo a respeito do conteúdo expresso no
capitulo IV, a partir da leitura da encíclica Laudato Si, seguida de uma discussão sadia
entre os mesmos envolvidos. O aluno torna-se personagem principal no método de
estruturação de sua cultura, sendo dirigente pelos seus itinerários e pela conquista de
seus propósitos, no qual deve ser habilitado de auto gerenciar e autogovernar seu
processo de formação. Com a proposta de foco no processo de ensinar e aprender na
busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que
estão Resultados: A ecologia integral é um novo modelo de razão, que procura
aproximar o homem de tudo a seu redor, demonstrando a ele que todos fazem parte do
mesmo ciclo, ou seja, não há desintegração entre a natureza e a humanidade. Logo
tudo em volta está sempre se relacionando, uma forte conexão entre as questões sociais
e ambientais não podem ser quebradas, pois quando ponderamos as adversidades
ambientais, elas se tornam indivisíveis da análise das circunstancias das disfunções
sociais, dentre eles distúrbios familiares, urbanos, laboratoriais, sendo assim, não há
dois tipos de transtornos separados em questão, uma ambiental e uma social, mas sim
uma singularidade complexa, chamada transtorno socioambiental. A Encíclica faz,
assim, um reconhecimento detalhista dos males do planeta: poluição, mudanças
climáticas, desaparecimento da biodiversidade, débito ecológico entre o Norte e o Sul
do mundo. Sobre tudo isto parece imperar uma sapiência do irrelevante, usa e deita
fora, algo que leva a examinar as crianças, a desproteger os idosos, a sintetizar os
outros à escravidão. Conclusão: É preciso fazer uma revolução em nossa cultura onde
o valor e a proteção de cada vida venha em primeiro lugar. Devemos administrar os
ambientes ao nosso redor e não o destruímos e sempre cultivar hábitos de amor e
cuidado a vida em nossa família. 
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